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Slavonski Brod, 20. kolovoza 2014. 
 
 

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 
-ovdje 

 
 
 Predmet: Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatskog instituta za povijest u  
                  Slavonskom Brodu, razdoblje od 1. siječnja do  30. lipnja  2014. 
                  – očitovanje                  
                                                                                            

 
       Ustanova je dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješća za razdoblje 1. siječnja do  
30. lipnja 2043. godine u zakonskom roku. Izvješćem je obuhvaćena polugodišnja djelatnost 
ustanove. U prvih šest mjeseci 2014. godine Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje ostvarila je sljedeće:  

Hrvatska zaklada za znanost u 2014. provodi natječaje za projekte a Hrvatskom institutu za 
povijest odobrena su 2 projekta: „Hrvatska u 20. stoljeću–modernizacija u kontekstu 
pluralizma i monizma“ (voditelj dr. sc. Zdenko Radelić) i „Od protomodernizacije do 
modernizacije školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)“ (voditeljica dr. sc. Ivana Horbec).  

Podružnica Hrvatskog instituta za povijest sudjeluje i u realizaciji Strateškog programa 
znanstvenih istraživanja kroz dva višegodišnja istraživačka projekta: „Izvori za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje“ i „Velike rijeke i šume: prožimanje prirode i društva u povijesti 
Slavonije“. 

Svi znanstvenici, znanstveni novaci i stručni suradnici uključeni su u rad na projektima, u 
okviru kojih istražuju predviđene teme. Osim toga znanstvenici su istraživali i druge teme iz 
djelokruga Podružnice, vezane uz znanstvene skupove, nove publikacije itd.  

U podružnici je zaposleno 18 djelatnika. Temeljem Ugovoru o financiranju Podružnice, 50% 
financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a 50% Grad i Županija. 

Prosječna bruto plaća iznosi 12.915,39 kuna. 
 

Upravni odjel za računovodstvo i financije razmotrio je financijsko izvješće Hrvatskog 
instituta za povijest – Podružnice Slavonski Brod za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 
2014. godine.  
 
U izvješću o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za navedeno razdoblje iskazani su:  
 
- ukupno ostvareni prihodi i primici  1.939.492,00 kn 
- ukupno ostvareni rashodi  i izdaci             1.854.251,00 kn 
- višak prihoda i primitaka                     85.241,00 kn   



 
U ukupnim prihodima i primicima najznačajniji su prihodi iz Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa u iznosu od 1.549.020,00 (79,87%), zatim iz proračuna Brodsko-
posavske županije u iznosu od 235.000,00 (12,11%), iz Gradskog proračuna u iznosu od 
112.500,00 kuna (5,80%), prihodi od pohranjenih knjiga Podružnice u iznosu od 42.606,00 
kn (2,20%), te prihodi od kamata u iznosu 366,00 kn (0,02%) . 
U ukupnim rashodima i izdacima najznačajniji su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 
1.616.358,00 kn (87,17%), materijalni rashodi u iznosu od 233.365,00 kn (12,58%), 
financijski rashodi u iznosu 2.908,00 kn (0,16%), te rashodi za nabavu nefinancijske imovine 
u iznosu 1.620,00 kn (0,09%).  
 
Predlažemo da se izvješće Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice Slavonski Brod za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine prihvati i uputi u daljnju proceduru. 
 
 
 
 
        S poštovanjem, 

 
 
 
 
Stručni suradnik:                                                                                                Pročelnica:  
Kristijan Vuković, prof.                                                                      Dubravka Marković, prof. 

 
 
 

 
 

U privitku:  
1. Izvješće o radu  i financijsko izvješće ustanove  
za razdoblje od 1. siječnja -  30. lipnja 2014 godinu 
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